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Regulamento de Estágio Supervisionado 

Jornalismo 

 

Título I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Estágio Supervisionado do curso de Jornalismo do Unileste-MG, 

orientado por objetivos de formação, refere-se a estudos e práticas supervisionadas 

em atividades externas à unidade de oferecimento do Curso. A atividade objetiva a 

articulação entre teoria e prática constituindo-se em mecanismo de interação com o 

mundo do trabalho.  

 

Art. 2º - As atividades de Estágios Supervisionados são dispostas nos dois últimos 

períodos do curso e têm carga horária crescente de forma a consolidar os conteúdos 

disciplinares anteriores e permitir maior aplicação teórico-prática com o aumento do 

poder cognitivo ao final do curso. Trata-se de uma atividade pedagógica que 

promove a interação com o mercado de trabalho e às demandas contemporâneas 

na área da Jornalismo. 

 

Parágrafo Único - Consideram-se como Estágios Supervisionados I e II 

aqueles desenvolvidos pelos alunos, sob orientação de um professor-

orientador do curso de Jornalismo e um profissional da área de Comunicação 

Social na empresa empregadora. 

 

Título II – DAS CONDIÇÕES 

Art. 3º - Para atuar como estagiário em Jornalismo, o aluno deve estar devidamente 

matriculado no curso. O abandono ou trancamento de matrícula implica em imediata 

rescisão do contrato de estágio. 

 

§ 1º - Antes de iniciar o estágio, deve-se obedecer às seguintes regras: 

I - Registrar a atividade preenchendo a documentação exigida pela 

Coordenadoria de Estágio; 

II - Jornada máxima de seis horas diárias ou 30 horas semanais. 
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III - Apresentar o programa e cronograma de estágio. 

 

§ 2º - Para exercer a atividade de estágio, o aluno deverá ser supervisionado por 

um docente do curso de Jornalismo e por um profissional da área na empresa 

contratante.  

 

Título II – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 4º - As atividades de Estágio Supervisionado I e II serão desenvolvidas pelo 

aluno sob orientação de um professor do curso de Jornalismo, um profissional da 

área na empresa contratante, segundo as regras do setor específico do Unileste-MG 

e mediante aprovação da Coordenação de curso. 

 

§ 1º - Caberá à Coordenadoria de Estágio: 

I – Orientar quanto à documentação exigida pelo setor e registrar as 

atividades de estágio; 

II - No caso de estágio realizado fora das dependências do Unileste-MG, a 

Coordenadoria de Estágio firmará um convênio entre a Escola e a empresa 

concedente de estágio; 

III – Encaminhar o formulário preenchido pelo aluno para análise e possível 

deferimento pelo Coordenador de curso; 

IV – Encaminhar as pastas de estágios com os devidos documentos para o 

professor-orientador da atividade. 

 

§ 2º - Caberá ao Coordenador de curso: 

I – Analisar se as atividades de estágio descritas pelo aluno estão de acordo 

com o exercício da Jornalismo para posterior parecer pela aprovação ou não 

do trabalho; 

II – Em caso de deferimento da atividade, informar à Coordenadoria de 

Estágio o nome do professor-orientador que pode ou não ser sugerido pelo 

aluno. Nesse caso, a área de atuação do docente terá que estar em 

consonância à(s) atividade(s) exercida(s) pelo aluno. 
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§ 3º - Caberá ao aluno: 

 I - Agendar encontros mensais com o professor orientador para discutir as  

atividades exercidas pelo estagiário e tirar possíveis dúvidas. 

 

 § 4º - Caberá ao professor-orientador: 

I - Preencher a ficha de acompanhamento a cada encontro mensal, avaliando 

o trabalho executado e a contribuição pedagógica. 

II - Colaborar com o estudante na elaboração do programa de atividades a 

serem desenvolvidas no estágio. 

III – Prestar auxílio ao aluno para a melhor execução da atividade. 

 

§ 5º - Caberá ao supervisor na empresa: 

I - Acompanhar cotidianamente o desenvolvimento das atividades do aluno 

estagiário na empresa contratante, avaliando-o em relação à competência e 

assiduidade. 

II – Auxiliar o estagiário no desenvolvimento da atividade proposta 

III – Responsabilizar-se pela pertinência da atividade à área de Jornalismo e o 

não desvio da função 

 

Título III – DA VALIDAÇÃO DA ATIVIDADE 

Art. 5º - Será validado o estágio do aluno que obtiver aproveitamento atestado pelo 

professor-orientador e pelo supervisor da empresa contratante. Também será 

observada a documentação devidamente registrada na Coordenadoria de Estágio 

antes do início da atividade e previamente deferida pela Coordenação de curso. 

 

§ 1º - Para obter o registro de aprovação em Estágio Supervisionado I e II o 

aluno deverá seguir os seguintes procedimentos: 

I - Elaborar um Relatório Técnico Final (RTF), descrevendo as principais 

atividades desenvolvidas durante o estágio e uma análise de seu 

aproveitamento, apontando pontos positivos e negativos da experiência; 
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II - Anexar ao RTF um portfólio com os principais trabalhos realizados durante 

o estágio; 

III - Encaminhar o RTF ao professor-orientador no prazo máximo de 7 dias 

corridos após o término do estágio; 

 

§ 2º - Caberá ao supervisor na empresa: 

I - Elaborar um Relatório Técnico Final (RTF) descrevendo as atividades 

realizadas pelo estagiário, avaliando-o segundo desempenho e assiduidade. 

 

§ 3º - Caberá ao professor-orientador: 

I - Receber e analisar o Relatório Técnico Final (RTF) do aluno e encaminhá-lo à 

Coordenadoria de Estágio. 

II - Receber e analisar o Relatório Técnico Final (RTF) do supervisor de estágio 

da empresa contratante e encaminhá-lo à Coordenadoria de Estágio. 

III - Emitir parecer para a Coordenadoria de Estágio ao final da atividade 

indicando a possível validação. 

 

Art. 6º - O aluno que comprovar exercício de atividade profissional em Jornalismo 

como funcionário ou proprietário de empresa há um ano, no mínimo, poderá obter a 

dispensa da prática do estágio mediante os seguintes procedimentos: 

 

I - Estar matriculado ou já ter sido matriculado em Estágio Supervisionado. 

 

II – Entrar com a solicitação de dispensa no Setor de Estágios anexando os 

seguintes documentos: 

 

 

 

II.1. Assalariado: 

a) Cópia da Carteira Profissional (páginas da qualificação civil, da fotografia, 

da contração e da posição atual da empresa) ou documentação 
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equivalente, ou cópia do ato oficial de nomeação (em caso de aluno que 

exerce cargo em órgão público); 

b) Declaração expedida pela empresa em papel timbrado, na qual devem 

constar o CNPJ da empresa, o nome, o cargo e a assinatura da chefia 

imediata; 

c) Relatório detalhado das atividades profissionais desenvolvidas, no qual 

deve constar o nome, cargo e assinatura da chefia imediata (com firma 

reconhecida). Todas as páginas do relatório devem estar rubricadas pela 

chefia imediata. 

 

II.2. Proprietário: 

a) Cópia autenticada do contrato social e dos registros dos empregados (em 

caso de aluno sócio ou proprietário da empresa); 

b) Relatório detalhado das atividades profissionais desenvolvidas, no qual 

deve constar o nome, cargo e assinatura. 

 

 

Título VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo 

Conselho e Coordenação de curso. Se necessário, poderá haver participação do 

professor-orientador. 


